Chefsportalen - för en verksamhet
med trygga och tydliga chefer
Chefsportal



Boka din visning

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet


010 - 199 23 50



info@draftit.se

Digitalt chefsstöd för nya
och mer erfarna chefer
Flertalet undersökningar visar att chefer ofta är



www.draftit.se

Anpassad grafisk profil
Färdigskrivna texter från Draftit kombineras



osäkra på reglerna inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

med era befintliga dokument, avtal och
processer. Portalen anpassas efter er
grafiska profil.

Med Chefsportalen finns gemensamma riktlinjer och
rutiner kring personalfrågor samlade på ett ställe,
vilket minskar antalet frågor och tvetydiga svar.
Oavsett om du är ny som chef eller en erfaren ledare

Chefshandbok

skapar Chefsportalen en trygghet i chefsrollen som
kan överföras in i verksamheten..



Grunden i din Chefsportal består av
färdigskrivna handbokstexter som hjälper
dig hantera personalfrågor och annat som
krävs för ett situationsanpassat ledarskap.

Varför är det viktigt?
Många blir erbjudna en chefsroll för att de är duktiga på
operativt arbete. Tyvärr innebär det många gånger att de
saknar utbildning i ledarskap. Därför blir stöd i den administrativa och legala delen av chefsskapet viktigt. Med
en portal har alla chefer samma grund att stå på.

Dokument och e-blanketter



Du behöver inte skapa egna blanketter
och mallar - allt finns i portalen. Som
administratör kan du också skapa egna
digitala blanketter direkt i portalen.

Standard

Premium









Administratörsutbildning





Handboksguiden





Behörighetsgrupper





E-learning grundläggande arbetsrätt





Ändra och lägga till innehåll och dokument





Anpassningsbara processkartor





Projektledare fram till lansering





Projektledare anpassar handböckerna efter
era avtal och önskemål

-



Projektledare som utvecklar och förvaltar
portalen

-



Projektledare från Draftit under hela
avtalsperioden

-



från 15 300 SEK

från 27 900 SEK

Kollektivavtal





Anpassad för kommun





Serviceavtal



-

Portal anpassad efter er grafiska profil
Kvalitetssäkrade texter med automatiska
uppdateringar

Pris / år

Tillval

Lägg till serviceavtal

Lägg till kollektivavtal

En portal behöver hållas uppdaterad

Använder ni kollektivavtal? Då kan

och se tilltalande ut för att locka

du välja att integrera det direkt i

till besök. Med ett serviceavtal går

Chefsportalen. Då får ni ett sökbart

våra projektledare igenom din portal,

kollektivavtal som ni dessutom kan 

identifierar förbättringspotential och

länka till relevanta delar i portalen.

implementerar uppdateringarna.

Använd och skapa processkartor



Använd processkartor för exempelvis
rekrytering, uppsägning och rehabiliteringsprocesser. Med vårt processverktyg kan du
också skapa egna processkartor.

Anpassade användarbehörigheter



Logga in via länk eller med personliga
inloggningsuppgifter. Du som administratör
kan styra vem som har åtkomst till vilken
information, samt välja säkerhetsnivå för
inloggningen.

Underhåll och utveckling



Alla texter och dokument från Draftit hålls
uppdaterade enligt aktuell lagstiftning. Ni
kan fokusera på era interna riktlinjer och
behålla kontrollen inom organisationen.

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

Med E-learning i Grundläggande
Arbetsrätt fattar cheferna trygga beslut.

E-learning Arbetsrätt

Ersätt osäkerheten kring arbetsrätten med
konkret kunskap.

Medarbetarportalen blir HR:s digitala
kanal ut i organisationen. Det är

Medarbetarportal

också varje medarbetares självklara
informationskälla om verksamheten.

På www.draftit.se berättar vi mer om våra produkter och tjänster.

